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Abstract. Рrofessional competence is the determining criterion for the professionalism
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Аннотация. Профессиональная компетентность является определяющим
критерием профессионализма субъекта в любой деятельности. Для учителя истории
профильной школы профессиональная компетентность является как целью, так и
результатом его / ее самостоятельного развития. Эта проблематика в основе своего
решения должна иметь опору на структурно-критериальную систему и ее
определенное теоретическое обеспечение. Определены структурные компоненты
профессиональной компетентности учителя истории профильной школы.
Предложены ключевые критерии оценки уровня профессиональной компетентности и
уровень их сформированности.
Ключевые слова: профессиональная компетентность учителя истории
профильной школы, критерии оценки профессиональной компетентности, уровни
сформированности профессиональной компетентности.
Dmytro Shutov
An extended abstract of a paper on the subject of:
“Structure and components of professional competence of a history teacher in a
profession-oriented school”

Problem setting. Based on the
imperative of their own professional
development, a history teacher in a
profession-oriented school, as an important
subject of the educational process, should
always set the goal of personal professional
competence growth. Under the activity in a
profession-oriented school, the teacher faces
both factors that consolidate a certain level
of formation of his/her professional skills
and factors that stimulate their further
development. According to this, the task is to
identify the main structural components of
the professional competence of a history
teacher in a profession-oriented school,
which, taking into account the positive
impact on them, will determine the growth of
professionalism of their carrier.
The profession of a teacher requires
constant self-improvement and professional
growth from its subject. The request of the
society for qualified personnel is a constant
sign of our time.
The profession of a history teacher is
distinguished by the dynamic nature of the
subject of his/her research, so the relevance
of
considering
his/her
professional
4

competence and the possibility of further
development becomes more vivid.
Teaching in a profession-oriented
educational institution, in our opinion,
determines both the level of the teacher‘s
own career development and the degree of
conformity to staff requests of a professionoriented school. The issue of professional
competence of a history teacher in a
profession-oriented educational institution is
a determining position that characterizes
his/her activities and, at the same time, is an
end in itself.
Recent research and publications
analysis. Currently, scientists devote quite a
lot of time to the issue of professional
competence. In scientific works, professional
competence is considered as a phenomenon
(Yu. Zinkovsky, S. Skvortsova, H. Shumskaya
et al), as a goal that is the object of
formation for future professionals (Yu.
Boychuk, A. Voitovska et al) as a
professional component of pedagogical
activity
(V.
Tkachenko,
S.
Kara,
V. Vasilyshyn et al) and aspects of further
development (N. Lalak, V. Symonenko,
A. Ovcharuk et al). The main guidelines in
the study of the theoretical component of the
teacher‘s professional competency are the
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regulatory provisions of state educational competence of a history teacher, with their
standards, the laws of Ukraine On description and characteristics.
Conclusions of the research.
Education,
On
General
Secondary
Education, On Higher Education, the system Summarizing the theoretical experience, we
of educational development programs in the conclude that the components and structural
present and in the near future (for example, compounds of the professional competence
of a history teacher in a profession-oriented
―Education‖ (Ukraine, 21st century)).
Paper objective. To determine the school are determined by the characteristics
basic structural elements of the professional of the profession, its specificity and tasks, as
competence of a history teacher in a well as the personal qualities of the
profession-oriented school in a theoretical specialist. The professional competence of a
plane and outline their structural and history teacher as a complex personalprofessional education emphasizes not only
criterial characteristics.
the personality of the teacher as a
Paper main body. The professional
professional, but also as an educator and a
competence of a history teacher is an psychologist; this is a qualitative state, a
important indicator of the level of his/her procedural phenomenon, and the final result,
professional development and further reflecting in sum the personal characteristics
development. Under the work in the of the level of professionalism. This set of
structure of a profession-oriented school for qualities is formed during training at a
a history teacher, a plane of professional higher educational institution, in accordance
competencies which includes knowledge, with the standards established by the State
abilities that comprehensively form the and professional requirements, which are
professional competence of the teacher is developed throughout the course of
built up.
professional activity through ―lifelong
In the context of our study, the learning‖, which is an absolute constant of
structural components of professional our time.
The professional competence of a
competence of a history teacher in a
profession-oriented school are defined history teacher in a profession-oriented
simultaneously as criteria for professional school should include the need to rethink the
competence. Among them, we define the content of education, its constituent
following: value-motivational, professional- components and forms of implementation,
cognitive, activity-practical, and reflective. with a priority to increase the professional
We also determine the levels of professional competence of the teacher, providing his/her
status with greater significance.
Постановка
проблеми
в
загальному вигляді та її зв'язок із
важливими науковими чи практичними
завданнями.
Відштовхуючись
від
імперативу
власного
професійного
розвитку, вчитель історії профільної
школи як важливий суб’єкт навчальновиховного процесу, повинен завжди
ставити
за
самоціль
особистісне
професійно-компетентнісне зростання. В
умовах діяльності в профільній школі
перед вчителем історії постають водночас
як фактори, котрі закріплюють певний
рівень сформованості його професійних

навичок, так і фактори, що стимулюють
їхній подальший розвиток. Відповідно до
цього
постає
завдання
щодо
виокремлення основних структурних
складових професійної компетентності
вчителя історії профільної школи, які при
врахуванні поступального позитивного
впливу на них визначатимуть ріст
фаховості їхнього носія. Професія
вчителя
вимагає
постійного
самовдосконалення
та
професійного
зростання від її суб’єкта. Запит
суспільства на кваліфіковані кадри є
постійною ознакою сучасності.
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Професія
вчителя
історії професійної компетентності вчителя в
вирізняється динамічним характером освітньому законодавстві, теоретичне
предмета дослідження, тому актуальність окреслення її оптимальних структурних
розгляду питання його професійної компонентів у роботах науковців,
компетентності
та
можливості
її актуальною та малодослідженою, на нашу
подальшого розвитку набуває більш думку, є проблематика дослідження
яскравого окрасу.
структури професійної компетентності
Викладання
в
профільному вчителя історії в умовах його діяльності в
навчальному закладі, на нашу думку, профільної школи.
визначає як рівень власне кар’єрного
Формулювання цілей статті
розвитку вчителя, так і ступінь його (постановка завдання). Визначити в
відповідності перед кадровими запитами теоретичній площині основні структурні
профільної школи. Питання професійної елементи професійної компетентності
компетентності
вчителя
історії вчителя історії профільної школи,
профільного навчального закладу є окреслити їх структурно-критеріальну
визначальним
положенням,
яке характеристику.
характеризує його діяльність і водночас є
Виклад основного матеріалу
самоціллю.
дослідження з повним обґрунтуванням
Аналіз останніх досліджень і отриманих
наукових
результатів.
публікацій, у яких започатковано Вважаємо, що професійна компетентність
розв’язання цієї проблеми і на які одночасно є як рівнем фахового розвитку
спирається автор. В даний час питанню її носія, так і водночас його самоціллю.
професійної
компетентності Окреслений дуалізм є аргументом того,
присвячується
доволі
багато
часу що актуальність дослідження даного
науковцями.
У
наукових
працях напрямку є перманентною. Професійну
професійна компетентність розглядається компетентність ми розуміємо як комплекс
як явище (Ю. Зіньковський, С. Скворцова, знань, умінь та навичок, систему комГ. Шумська та ін.), як мета, котра є понентів, які відображають якісну
об’єктом формування у майбутніх характеристику діяльності фахівця з
фахівців-професіоналів
(Ю.
Бойчук, розумінням того, яким буде кінцевий
О. Войтовська та ін.), як фахова складова результат. Професійною компетентністю
педагогічної діяльності (В. Ткаченко, вчителя, відповідно, є «якість дії
С. Кара, У. Василишин та ін.) та аспекти її працівника, що забезпечує ефективність
подальшого
розвитку
(Н.
Лалак, вирішення
професійно-педагогічних
В. Симоненка, О. Овчарук та ін.).
проблем і типових професійних завдань,
Головними дороговказами в дослі- які виникають у реальних ситуаціях
дженні теоретичної складової професійної педагогічної чи науково-педагогічної
компетентності
вчителя
виступають діяльності» [13].
нормативні
положення
державних
Певної особливості смисловому
освітніх стандартів, законів України «Про наповненню
змісту
професійної
освіту», «Про загальну середню освіту», компетентності вчителя історії надає
«Про вищу освіту», системи програм фактор його діяльності в профільній
освітнього розвитку в теперішній та у школі, яка через свою статусну
найближчій перспективі (наприклад, визначеність в суспільстві та визначеність
«Освіта» (Україна XXI ст.)).
у статуті може висувати відповідні
Виділення не вирішених раніше вимоги в кадровому питанні.
частин загальної проблеми, котрим
Враховуючи думки В. Симоненка
присвячується дана стаття. Попри [17, с. 20] та Н. Лалак [11, с. 15], серед
формальну
визначеність
поняття
6
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основних
компонентів
професійної ступеня можливості опановувати знання,
компетентності
вчителя
історії вміння та навички [1].
Відштовхуючись від теоретичних
профільної школи виділяємо наступні
компетентності:
соціально-правову; напрацювань дослідників [1], [5] нами виспеціальну;
персональну; окремлено наступні рівні сформованості
аутокомпетентність;
екстремальну; професійної компетентності вчителя істоаксіологічну; когнітивну; комунікативну; рії профільної школи: задовільний; середній; високий.
процесуальну.
Для того, щоб мати професійне
Виходячи з основних завдань
зростання
вчитель історії профільної
нашого
дослідження,
визначаємо
школи
повинен
чітко виділити для себе
пріоритет
нашої
уваги
саме
на
предметних
складових
професійної структуру власної педагогічної діяльності
компетентності, а саме: спеціальній, та пов’язані з нею теоретичні знання та
практичні навички. Дослідження М. Куперсональній та когнітивній.
Педагогічна професія виконує зьміна, В. Сластьоніна, О. Щербакова та
важливі соціальні функції, покладені ін. у педагогічній роботі визначають насуспільними
запитами,
принципами ступні види діяльності: діагностична, оріміжлюдських
взаємин,
культурними єнтаційно - прогностична, конструктивно
ідеалами та рівнем розвитку цивілізації в - проектовна, організаційна, інформацілому. Одночасно вона містить і творчу, ційно - пояснююча, комунікативно - стимулююча, аналітично – оцінювальна та
і спрямовуючу основу [18, с. 36].
Академічний тлумачний словник творчо – дослідницька [24, с. 279].
Маючи
за
мету
розвивати
української мови поняття «розвиток»
професійну
компетентність
вчителя
визначає як процес, кінцевим значенням
історії,
визначаємо
для
себе
завдання
якого є факт зміни одного якісного стану
іншим, де суб’єкта характеризує ступінь промаркувати структурні компоненти
компетентності,
які
його освіченості та духовної зрілості [21]. професійної
виконуватимуть
роль
критеріїв,
де
Відповідно, розвиток у професії є
процесом, де суб’єкт формує власну останні визначатимуться як мірило [20]
професійну компетентність в умовах стану якості професійної компетентності
історії,
його
оцінкова
неперервної професійної освіти, через вчителя
власну
професійну
діяльність
та характеристика.
Розробка
та
практичне
саморозвиток, самоосвіту [22, с. 148].
Маючи за мету становлення та застосування критеріїв є суттєвою
проблемою.
На
думку
виховання особистості, особливо в науковою
дослідника
О.
Овчарука,
лише
вистаршій
школі,
вчитель
історії
покликаний, рівно як і інші вчителі, користання критеріїв дасть можливість
керувати процесом її інтелектуального, робити висновкові судження про загальні
морального та фізичного виховання. чи бажані результати росту [15; с. 24].
Виходячи з цього, педагогічна професія «Професійна компетентність педагога
потребує знання як фізіологічного інтегрує компоненти, де основними
аспекту розвитку людини, так і вміння критеріями є спрямованість на учня як
виховувати
та
викладати
власний головну цінність учительської праці й
предмет, спираючись на відповідні потреба в самопізнанні, удосконалення
методики та технології [7, с. 12].
своєї діяльності відповідно до змін учня.
Відходячи від особистісних якостей Для цього недостатньо загальної ерудиції,
вчителя, ми можемо казати про існування інформаційної освіченості у системі соцірізного рівня сформованості педагогічної альних знань. На першому місці повинна
компетентності. «Рівень» є відображенням бути ціннісна зрілість фахівця» [12, с. 3].
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діяльності
людини,
Критерії, загалом, є достатньо «збуджувач
широким поняттям, тому в деякій мірі їх соціальних груп, заради чого вона і
можна ототожнювати як сукупність здійснюється» [14, с. 115]; внутрішня
ознак, що віднайшли свій прояв у причина, що штовхає до дії [23, с. 70].
мотивацією
є
процес
показниках професійної компетентності. Відповідно,
Водночас, ці показники мають свої власні спонукання до певної діяльності [23, с.
типові характеристики, які можуть 70], [14, с. 115]; сукупність стійких
демонструвати рівень розвитку або мотивів та спонукань, що визначають
прояву
якогось
з
показників
у зміст та характер діяльності [10, с. 57]; не
конкретного педагога. Визначаючи рівень лише сумарність мотивів, а й формуючий
прояву цих ознак, виділяють високий, вплив ситуативних чинників, що за суттю
середній, достатній чи недостатній, що є є динамічними та мінливими [4, с. 152].
Вчитель історії профільної школи є
симетричним підтвердженням загального
проповідником
культурно-історичних
рівня
розвитку
професійної
цінностей
людської
цивілізації,
компетентності вчителя історії [12, с. 3].
усвідомлює вагомість власної діяльності,
Дослідник С. Горбань підкреслив
ставлення до власної професії та
ту обставину, що в сучасних умовах нам
саморозвитку.
Як
зазначає
Ю.К.
не доводиться оперувати єдино основним
Бабанський [4, с. 98], професійна
визначенням структури компетентності діяльність буде більш продуктивною від
[5, с. 62], тому в нашому дослідженні того, якщо її суб’єкт (суб’єкти)
ставимо акцент саме на тих структурних опиратиметься на яскраві та глибокі
компонентах, які будуть відображати мотиви, які є стимуляторами до активних
особливості професійної компетентності дій. Мотивація є вагомим фактором
саме вчителя історії профільної школи.
підвищення ефективності діяльності, вона
Беручи до уваги думки науковців є спонукальним фактором при вирішенні
І. Байгушевої, Є. Іванчено, В. Прокопчук, проблем [22, с. 100].
В. Тернопільської,
О.
Шестопалюк,
Спираючись
на
ціннісновизначимо
основні
структурні мотиваційний критерій визначаємо рівні
компоненти професійної компетентності сформованості
професійної
вчителя історії профільної школи: компетентності
вчителя
історії
ціннісно-мотиваційний,
професійно- профільної школи:
когнітивний,
діяльнісно-практичний,
− низький:
слабкий
рівень
рефлексивний.
мотивації до власного професійного
Визначаємо показники кожного з зростання, як внутрішньої, так і
критеріїв
розвитку
професійної зовнішньої;
недостатнє
розуміння
компетентності вчителів історії профільної важливості власної діяльності; апатія до
школи
окремо
та
рівні
їхньої самовдосконалення
в
професії,
сформованості, спираючись на модель байдужість до кар’єрного зростання;
рівневої класифікації, яка містить: низький, слабкий
рівень
моральної
середній та високий рівні.
відповідальності за наслідки професійної
Ціннісно-мотиваційний компонент діяльності;
передбачає
наявність
ціннісних
− середній: перевага зовнішнього
орієнтирів
в
професії,
бажання мотиваційного фактору щодо професійної
розвиватись та покращувати фахові діяльності; відсутність стійких мотивів до
показники.
Мотивація
є
сильним саморозвитку
в
професії
та
стимулом для розвитку в будь-якій сфері самовдосконалення; існування моральної
діяльності. Мотив – це психічне явище, відповідальності за показники власної
«спонукальна причина дій та вчинків роботи;
людини» [20], [10, с. 56] чи її потреб;
8
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− високий:
чітке
розуміння знаннями; якісне володіння та оперування
професійних
знань;
важливості
професії;
моральна джерелами
відповідальність за результати фахової використання професійних технік та
діяльності; бажання професійно зростати технологій на авторському, творчому
та творчо розвиватися; чітке розуміння рівні.
Діяльнісно-практичний компонент
професійних цінностей та їх важливість.
визначається
вмінням
апробовувати
В основі професійно-когнітивної
отримані
при
навчанні
теоретичні
фахові
компетентності
лежить
теоретичне
на
практиці,
вирішувати
осмислення вчителем своїх професійних знання
педагогічні
проблеми
та
поставлені
можливостей
та
перспектив
їх
завдання.
Його
відображення
знаходить
подальшого розвитку. На думку Є. Гуцу,
у
вмінні
використовувати
когнітивний компонент є одним з прояв
джерельну
базу
предмета,
з рівнем її
центральних,
який
забезпечує
різноманітності,
у
власній
дидактичній
креативність у професійному розвитку,
можливість відходу від сформованих роботі вчителя. Вчитель історії для
прогресу в професії повинен долучатися
стереотипів [6].
до роботи тренінгів, майстер-класів,
На нашу думку, для вчителя історії
творчих груп, роботи методичних
завжди повинна бути можливість при
об’єднань, вебінарів, семінарів, блогінгу,
викладанні
власного
предмету
форумів тощо, де в активній чи пасивній
інтегрувати теорію та практику з інших
формах матиме змогу збільшувати рівень
дисциплін,
що
сприятиме
більш
своєї професійності та особистісного
широкому інтелектуальному розвитку
розвитку.
учнів, їх умінню співставляти та
Рівень професійної самостійності,
аналізувати додаткову інформацію.
рівень
сформованості
практичного
Ступінь залучення предметних
досвіду та вміння використовувати його
технологій та технік навчання в
при
вирішенні
фахових
завдань,
професійній діяльності в поєднанні з
здійснення
професійних
функції
рівнем системності теоретичних фахових
відповідно до вимог фаху є показниками
знань у сукупності є показниками
діяльнісно-практичного критерію, що
професійно-когнітивного критерію.
містить наступні рівні:
Рівні сформованості професійної
– низький:
низький
рівень
компетентності
вчителя
історії
професійної самостійності; існування
профільної
школи
за
професійнопрактичних навичок, які дозволяють
когнітивним критерієм:
вирішувати
нескладні
професійні
– низький:
невисокий
рівень
проблеми, спираючись при цьому на
теоретичних знань з фаху, слабке
рекомендації більш досвідчених вчителів
володіння навчальними технологіями, яке
історії; слабка готовність до якісного
носить лише формальне визначення;
виконання професійних функцій;
слабкий рівень відбору та синтезу
– середній:
існування
рівня
фахових знань та їх подальша апробація;
професійної самостійності, який дозволяє
– середній:
достатній
рівень
вчителю історії вносити корективи до
теоретичних знань з професії; недостатнє
календарно-тематичного планування з
вміння відбирати та синтезувати фахові
предмету, складати поурочне планування
знання, застосовувати їх на практиці;
відповідно до тижневого навантаження,
обізнаність в структурі фахових технік та
складати той тип та обсяг конспекту
технологій,
але
апробація
носить
уроку, який на думку вчителя є
відтворювальну функцію;
найефективнішим при викладанні історії
– високий:
високий
рівень
в старшій школі; існування практичних
володіння теоретичними та практичними
умінь та навичок, які відображують
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власний досвід, що дозволяє вирішувати самоактуалізація,
самореалізація
та
професійні проблеми та завдання, де самоосвіта [19].
більш
досвідчені
колеги
можуть
Важливим для вчителя є вміння
допомогти, внести корективи задля оцінити результати власної роботи, що
більшої ефективності процесу;
можна тлумачити як критерій для оцінки
– високий:
професійна професійної компетентності. На нашу
самостійність, рівень сформованості якої думку, сумлінне виконання власних
дозволяє вчителю історії складати власні обов’язків є запорукою успішності
методичні розробки, авторські збірники вчителя історії. Професійна рефлексія
завдань для контролю та корекції вчителя, як зазначає дослідник А. Бізяєва,
навчальних досягнень учнів тощо; рівень є його вміння визначати «внутрішню
практичних вмінь та навичок, що картину світу учня» [3, с. 60].
дозволяє розвинути якісну учнівську
Рівні сформованості професійної
грамотність на конкурсах та олімпіадах з компетентності
вчителя
історії
історії, вирішувати професійні завдання профільної школи за рефлексивним
продуктивно, брати участь в науково- критерієм:
практичних конференціях з історії та
– низький:
нездатність
до
педагогіки, організовувати майстер-класи об’єктивної
самооцінки
власної
та творчі групи для професійного професійної діяльності та результатів
розвитку колег, допомагати на «школі діяльності учнів; відсутність бажання
молодого вчителя» тощо.
професійно
самовдосконалюватись,
Важливе місце в педагогічній розвивати власні теоретичні та практичні
діяльності посідає рефлексія. Рефлексією показники при викладанні історії;
є «осмислення людиною власних дій і байдужість до власної неперервної освіти;
їхніх законів, діяльність самопізнання, що
– середній:
здатність
до
розкриває специфіку духовного світу опосередкованої
оцінки
результатів
людини» [20], або ж переосмислення власної діяльності та діяльності власних
людиною
стану
своєї
свідомості, учнів, спиратись при цьому на корекцію
діяльності чи спілкування, властивість збоку
більш
досвідчених
колег;
самоаналізу [3, с. 18].
ситуативне
бажання
професійно
Оскільки рефлексія – це більш самовдосконалюватись та долучатися до
психологічна категорія, то для визначення неперервної освіти;
її природи скористаємося свідченням
– високий:
здатність
до
психолога А. Бізяєвої, яка за причину її об’єктивного
оцінювання
власної
існування вважає проблемну ситуацію, професійної діяльності та діяльності
коли суб’єкт виходячи із зони комфорту учнів, спиратись на власний досвід та
потрапляє в нову та незвичну ситуацію, в знання при вирішенні різних навчальних
зону «внутрішнього діалогу», де при проблем; стійке бажання до зростання
співставленні аргументів «за» і «проти», професійної компетентності, постійно
людина поринає в роботу дослідника – самовдосконалюватись як теоретично, так
утворює «внутрішній діалог з самим і практично.
собою» [3, с. 32].
Беручи до уваги запропоновані
Для вчителя, його професійного критерії та критеріальні показники,
становлення та розвитку рівень власної визначаємо
наступні
узагальнені
рефлексивної культури, яка, на думку В. показники
рівнів
сформованості
Сластьоніна,
є
системостворюючим професійної компетентності вчителя
показником
професіоналізму
[19]. історії профільної школи: низький,
Професійна рефлексія комплексно є середній, високий.
похідною
таких
професійних
Для низького рівня характерна
властивостей
вчителя
як: слабка
мотивація
до
власного
10
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професійного
зростання;
невисокий
Високий рівень визначається чітрівень теоретичних знань; недостатнє ким розумінням важливості професії; морозуміння важливості власної діяльності, ральною відповідальністю за результати
її слабка самооцінка; низький рівень фахової діяльності; бажанням професійно
професійної самостійності; байдужість до зростати та творчо розвиватися; чітким
кар’єрного зростання; слабке володіння розумінням професійних цінностей; висонавчальними
технологіями;
слабкий ким рівнем володіння теоретичними та
рівень відбору, синтезу та апробації практичними знаннями; якісним володінфахових знань; існування практичних ням та оперуванням джерелами професійнавичок, які дозволяють вирішувати них знань; використанням професійних
нескладні
професійні
проблеми; технік та технологій на авторському, твовідсутність
бажання
професійно рчому рівні; професійною самостійністю,
самовдосконалюватись, розвивати власні рівень сформованості якої дозволяє вчитеоретичні та практичні показники при телю історії складати власні методичні
викладанні
історії;
байдужість
до розробки, авторські збірники завдань для
неперервної освіти.
контролю та корекції навчальних досягСередній рівень сформованості
нень учнів тощо; рівнем практичних
професійної компетентності характеризує
вмінь та навичок, що дозволяє розвинути
відсутність
стійких
мотивів
до
саморозвитку
в
професії
та якісну учнівську грамотність на конкурсамовдосконалення; існування моральної сах та олімпіадах з історії та ЗНО; вирівідповідальності за показники власної шувати професійні завдання продуктивно,
роботи; достатній рівень теоретичних брати участь в науково-практичних конзнань, недостатнє вміння їх відбирати та ференціях з історії та педагогіки, органісинтезувати, застосовувати на практиці; зовувати майстер-класи та творчі групи
обізнаність в структурі фахових технік та для професійного розвитку колег, допотехнологій, але їх апробація носить магати на «школі молодого вчителя»
відтворювальну функцію; існування рівня тощо.
Висновки з даного дослідження
професійної самостійності, який дозволяє
та
перспективи
подальших розвідок у
вчителю історії вносити корективи до
календарно-тематичного планування з даному напрямку. Складові та структурні
предмету, складати поурочне планування сполуки професійної компетентності
історії
профільної
школи
відповідно до тижневого навантаження, вчителя
складати той тип та обсяг конспекту детерміновані особливостями професії, її
уроку, який, на думку вчителя, є специфікою та завданнями.
найефективнішим при викладанні історії
Професійна компетентність вчителя
в старшій школі; існування практичних історії як складне особисто-професійне
умінь та навичок, які відображують утворення підкреслює не лише особистість
власний досвід, що дозволяє вирішувати вчителя як професіонала, але і як
професійні проблеми та завдання, де вихователя та практичного психолога, це
більш
досвідчені
колеги
можуть якісний стан, процесуальне явище та
допомогти, внести корективи задля висновковий результат, що відображають у
більшої ефективності процесу; здатність сумі особистісну характеристику рівня
до опосередкованої оцінки результатів фаховості.
Цей
комплекс
якостей
власної діяльності та діяльності власних формується під час навчання у вищому
учнів, спирання при цьому на корекцію навчальному закладі, відповідно до
збоку
більш
досвідчених
колег; встановлених державою стандартів та
ситуативне
бажання
професійно професійних вимог, які розвиваються
самовдосконалюватись та долучатися до протягом усієї професійної діяльності через
неперервної освіти, самоосвіти.
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«навчання протягом життя», що є передбачати необхідність переосмислення
безумовною константою сьогодення.
змісту освіти, його складових компонентів
Професійна компетентність вчителя та форм реалізації.
історії
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школи
повинна
9. Іванченко, Є. А. (2015) Сутність
та
структура
поняття
математична
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